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Ordförande har ordet!
Garagenerfarten är omasfalterad. Det har ju varit behov av det länge. Tyvärr så fick vi förvarning om att det
skulle ske samma dag som arbetet påbörjades. Trots att det innebar att vi inte kunde informera om det, så valde
vi att arbetet skulle utföras. Hoppas det inte föranledde alltför stora besvär!
Efter årsmötet har vi två nya styrelsemedlemmar. Styrelsen består nu av Jörgen Davidsson, Ulf Alvin,
Charlotte Nilsson Bibin, Emma Nordstedt, Eva Bigersdotter Andersson och undertecknad.
Jag vill passa på att tacka samtliga som närvarande vid städdagen i april för det engagerade arbetet.
Till sist vill jag önska alla en trevlig sommar!

//Mats Karlsson

Grillning
Oavsett väder är det nu sommar och grillarna åker
fram.
Alla hyresgäster och medlemmar i föreningen har
möjlighet att använda de gemensamma grillar som
finns på innegården till trean och femman.
Vid grillning med egen grill är det viktigt att veta att
enbart elgrill får användas på balkongerna. De som
har öppen uteplats på markplan får använda andra
typer av grillar. Tänk på grannarna och visa
hänsyn!

Sophantering
För hushållssopor finns det kärl på 3A, 5A och 9C.
Var snälla och fyll inte våra sopkärl med
återvinningsbart material. Det som går att återvinna
ska sorteras i respektive kärl i vårt återvinningsrum
bredvid porten till Torsgatan 5D bredvid
garageporten. Återvinningsbart material som kan
lämnas i återvinningsrummet är papper, kartong,
plast, plåt, glas, batterier, lampor och lysrör.
Undvik att göra kärlen överfulla. Vik ihop kartonger
och liknande så de tar mindre plats.

____________________________
Armaturer
Byte av armaturer har skett i trapphuset på 3B och
5B samt våningsplan på 3C och 5C till moderna
och energisnåla LED-lampor med rörelsesensorer.
Viss grundbelysning skall alltid finnas men alla
lampor skall tändas upp helt vid rörelse.

Garaget
Vi har fortfarande garageplatser lediga. Ta kontakt
med Ulf Alvin på
ulf.alvin@trebjornar.se eller ring 070-758 75 03.
Nu finns också några moped- och MC-platser
till lägre pris!
Berätta gärna för bekanta som kanske arbetar i
Halmstad att vi har lediga platser i garaget
centralt beläget!

Lite mer att tänka på…
Vid renovering av kök är det förbjudet att
montera en motordriven fläkt mot fastighetens
ventilationssystem.
Vattenflödet genom handdukstork får inte
stoppas då det finns risk för legionella.
Respektera gällande tider för tvättpassen!
Om ingen ny tvättid bokas så sätt tidlås på
parkeringsplats så du inte låser en ledig tid för
din granne.

För spolplattan i garaget gäller endast
miljöklassade medel.
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